
Alperna med Bernina Expressen

BESKRIVNING

Alperna med Bernina Expressen  

7 dagar 

Är du en naturälskare så är detta en resa för dig. Du

kommer att hänföras av storslagna vyer när vi åker på

den fantastiska tågresan med Bernina Expressen

mellan Chur och Tirano. Som kontrast till de otroliga

vyerna vandrar vi också runt och njuter av dofter och

färgprakt på blomsterön Mainau.

RESEFAKTA

Enkelrumstillägg: 1.450:-

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Övernattning i dubbelrum med dusch/bad och wc.

Halvpension, d.v.s. middag dag ett t.o.m. frukost dag

sju. Utflykter enligt programmet. Tågresa med Bernina

Expressen Chur-Tirano, Entré till Mainau. Bro- och

färjeavgifter, vägskatter, moms samt reseledare.



Dag 1  Hemorten - Kassel

Via våra anslutningsorter och Öresundsbron åker vi över de danska öarna till Rödby varifrån vi tar färjan till Puttgarden.

Framme i Tyskland tar vi oss söderut förbi Hamburg och Hannover till Kassel, där middag och övernattning väntar på

Hotel Wyndham Garden. Cirka 65 mil.

	

Dag 2  Kassel - Feldkirch

Efter frukost bär det av på snabba motorvägar in i Bayern. Bergen blir högre, växtligheten rikare, dalarna vackrare och

ölet godare. Vi passerar den Österrikiska gränsen vid Bodensjön och gör en avstickare till lilleputtstaten furstendömet

Liechtenstein med dess huvudstad Vaduz. 

Resan fortsätter sedan till den gamla alpstaden Feldkirch, där vi skall bo fyra nätter på det gemytliga Central Hotel

Löwen. Cirka 58 mil.

Dag 3-5  Utflyktsdagar

En dag gör vi en heldagstur till Mainau. Det var 1932 som greve Lennart Bernadotte ärvde slottet av sin farmor,

drottning Viktoria, och gjorde om trädgården till ett av världens vackraste blomsterparadis som idag förvaltas av hans

barn. Det ges god tid att utforska denna fantastiska ö och njuta av blomsterprakten samt alla subtropiska träd och växter

som trivs här tack vare det milda klimatet. Här strövar vi omkring bland orkidéer, dahlior, rosor och palmer men också

bland uppbyggda ”blomsterdjur”. När benen är trötta och sinnena fulla återvänder vi till fastlandet. På vägen tillbaka

stannar vi och tittar vi på ett av Hundertwassers fantastiska hus innan vi lämnar Bodensjön. 

Vi har en fantastisk dag framför oss när vi tidigt på morgonen beger oss till Chur i Schweiz, där vi går ombord på

Bernina Expressen som tar oss på en enastående tågtur genom hissnande bergspass och glaciärer till Tirano i Italien.

Tågresan som är med på Unescos lista varar i cirka fyra timmar och tar oss över 196 broar och genom 55 tunnlar, som

högst är vi på 2253 meters höjd.

Ännu en dag av vackra naturscenerier får vi när vi beger oss ut i den österrikiska alpvärlden men denna gång per buss.

Vi andas frisk bergsluft och njuter av storslagen utsikt över snötäckta toppar och grönskande dalar och passerar genom

orter som är kända vintersportorter men lika trevliga under sommaren när balkonglådorna dignar av blommor. Det blir

kanske lite inköp av choklad när vi stannar till vid Milka fabriken i Bludenz. På eftermiddagen är vi tillbaka i Feldkirch och

har lite fri tid innan vi avnjuter en äkta österrikisk schnitzelmiddag på en restaurang vid slottet Schattenburg.

Dag 6  Feldkirch - Hannover

Efter en uppiggande frukost bär det av hemåt. Vi färdas på snabba motorvägar genom Tyskland förbi Ulm och

Würzburg. Med stopp för fika och lunch når vi på kvällen Hannover där middag och övernattning väntar på Leonardo

Hotel. Cirka 68 mil.



Dag 7 Hannover - Hemorten



Efter en stärkande frukost fortsätter färden norrut via Hamburg till Puttgarden. Vi åker över de danska öarna och är åter i

Malmö på kvällen för färd till hemorten. Cirka 62 mil.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:

2023-07-22 10 595 kr


